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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΑΑ  

ΑΑ11::  γγ  ΑΑ22::  δδ  ΑΑ33::γγ  ΑΑ44::αα  

ΑΑ55::  

αα..  ΣΣωωσσττόό  

ββ..  ΛΛάάθθοοςς  

ΓΓ..  ΛΛάάθθοοςς  

ΔΔ..  ΛΛάάθθοοςς  

ΕΕ..  ΣΣωωσσττόό  
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΒΒ  

ΒΒ11  

αα..  22ΝΝΗΗ33    ++  33CCuuOO  →→  NN22    ++    33CCuu    ++    33HH22OO  

ββ..    

5 CH3CH(OH)CH3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 →  

         →5 CH3COCH3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

ΒΒ22  
        N2(g)  + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)   ΔΔΗΗ<<00  

    ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ααρρχχήή  LLee  CChhaatteelliieerr::    
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αα..  ΜΜεε  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  ηη  

ιισσοορρρροοππίίαα  θθαα  μμεεττααττοοππιισσττεείί  ππρροοςς  ττηηνν  

εεννδδόόθθεερρμμηη  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  δδηηλλααδδήή  ππρροοςς  τταα  

ααρριισσττεερράά,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  σσττααθθεερράά  

ιισσοορρρροοππίίααςς  KKcc  νναα  εελλααττττωωθθεείί  κκααιι  ηη  

πποοσσόόττηητταα  ττηηςς  NNHH33  νναα  εελλααττττωωθθεείί  εεππίίσσηηςς..  

ββ..    ΜΜεε  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  όόγγκκοουυ  ττοουυ  

δδοοχχεείίοουυ,,  ηη  ππίίεεσσηη  θθαα  εελλααττττωωθθεείί  κκααιι  ηη  

ιισσοορρρροοππίίαα  θθαα  μμεεττααττοοππιισσττεείί  ππρροοςς  τταα  

ππεερριισσσσόόττεερραα  mmooll  ααεερρίίωωνν,,  δδηηλλααδδήή  ππρροοςς  

τταα  ααρριισσττεερράά..  ΗΗ  πποοσσόόττηητταα  ττηηςς  ΝΝΗΗ33  θθαα  

εελλααττττωωθθεείί,,  ααλλλλάά  ηη  σσττααθθεερράά  ιισσοορρρροοππίίααςς    

KKcc  θθαα  ππααρρααμμεείίννεειι  σσττααθθεερρήή  γγιιααττίί  

εεξξααρρττάάττααιι  μμόόννοο  ααππόό  ττηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα..  

ΒΒ33  

ΤΤοο  χχρρώώμμαα  ττηηςς  όόξξιιννηηςς  μμοορρφφήήςς  ττοουυ  δδεείίκκττηη  

εεππιικκρρααττεείί  όότταανν  ppHH  <<  ppKKaa  ––  11  ..  ΟΟππόόττεε  ττοο  

δδιιάάλλυυμμαα  ααπποοκκττάά  κκόόκκκκιιννοο  χχρρώώμμαα  σσεε  

δδιιααλλύύμμαατταα  μμεε  ppHH<<44..    ΤΤοο  χχρρώώμμαα  ττηηςς  

ββαασσιικκήήςς  μμοορρφφήήςς  ττοουυ  δδεείίκκττηη  εεππιικκρρααττεείί  
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όότταανν  ppHH  >>  ppKKaa  ++  11  ..  ΟΟππόόττεε  ττοο  δδιιάάλλυυμμαα  

ααπποοκκττάά  κκίίττρριιννοο  χχρρώώμμαα  σσεε  δδιιααλλύύμμαατταα  μμεε  

ppHH>>66..    

αα..    

ΜΜ    HCl  +  H2O →  Cl−   +  Η3O+  

αα//ππ    --00,,11                                      00,,  11                  00,,11  

[Η3O+]=0,1Μ. Οπότε pH=1. Το διάλυμα 

θα αποκτήσει κόκκινο χρώμα διότι pH<4. 

ββ.. Με την προσθήκη του υδατικού 

διαλύματος NaOH έχουμε αύξηση του 

pH. Το διάλυμα HCl έχει αρχικά κόκκινο 

χρώμα. Όταν το pH είναι μεταξύ 4 και 6 

αποκτά το ενδιάμεσο χρώμα δηλαδή 

πορτοκαλί. Ότταανν  ττοο  δδιιάάλλυυμμαα  ααπποοκκττήήσσεειι  

ppHH  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  66  ττόόττεε  ττοο  χχρρώώμμαα  ττοουυ  

δδιιααλλύύμμααττοοςς  θθαα  σσττααθθεερροοπποοιιηηθθεείί  σσττοο  

κκίίττρριιννοο..    

ΒΒ44..        αα..    1111NNaa::    1s
2 2s2 2p6 3s1

  

 3η περίοδος, s τομέας, ΙΑ ή 1η ομάδα 
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1177CCll::    1s
2 2s2 2p6 3s2 3p5 

3η περίοδος, p τομέας, VIΙΑ ή 17η ομάδα 

1199KK::    1s
2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

4η περίοδος, s τομέας, ΙΑ ή 1η ομάδα 

ββ.. Η ατομική ακτίνα κατά μήκος μίας 

περιόδου ελαττώνεται από την 1η προς 

την 18η ομάδα, γιατί αυξάνεται το 

δραστικό πυρηνικό φορτίο, οπότε 

αυξάνεται η έλξη του πυρήνα στα 

ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας. Το 

Na και το Cl βρίσκονται στην ίδια 

περίοδο, αλλά το χλώριο βρίσκεται στην 

17η ομάδα, ενώ το νάτριο στην 1η, οπότε 

r(Na)>r(Cl). 

Η ατομική ακτίνα κατά μήκος μίας 

ομάδας αυξάνεται από την 1η προς την 

7η περίοδο, γιατί αυξάνεται o αριθμός 

των ηλεκτρονικών στιβάδων, οπότε 

ελαττώνεται η έλξη του πυρήνα στα 
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ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας. Το 

Νa και το K ανήκουν στην ίδια ομάδα, 

αλλά το Νa βρίσκεται στην 3η περίοδο, 

ενώ το K στην 4η, επομένως έχει 

μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. Τα τρία 

αυτά στοιχεία ταξινομούνται κατά 

αύξουσα ατομική ακτίνα ως εξής. 

r(Cl)< r(Na)<r(K) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.α.  

Α: CH3CH2OH    B: CH3CH2COONa,  

Γ: CH2=CH2    Δ: ClCH2CH2Cl 

E: CH≡CH,     Z: CH3CHO 

H: CH3COONH4  Θ: CH3CH2Cl 

I: CH3CH2CN   K: CH3CH2COOH 

Λ: CH3CH2CH2NH2    

M: CH3CH2COO- NH3
+CH2CH2CH3 

CνΗ2νΟ2: CH3CH2COOCH2CH3 

Γ2.α. 

ν CH2=CH-CH=CH2(-CH2-CH=CH-CH2-)ν 

β.  

ν CH2=CHCN  (-CH2-CH-)ν 

                                                                               | 

                                     CN 
 

Γ3. α. 

CH3C≡CH + H2 → CH3CH=CH2 
Ni 
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CH3CH=CH2 + H2 → CH3CH2CH3 

Τα προϊόντα της αντίδρασης από την 

υδρογόνωση του προπινίου είναι:  

CH3CH=CH2 και CH3CH2CH3 

β.  nH2 = V/Vm = 6,72/22,4 = 0,3 mol  

mol CH3C≡CH + H2 → CH3CH=CH2
 

αρχ       0,2                0,3 
α/π        -0,2            - 0,2              +0,2 

Τ          -                    0,1           0,2 

 

mol CH3CH=CH2    +   H2 → CH3CH2CH3
 

αρχ         0,2                       0,1    

α/π        -0,1                     - 0,1              +0,1 

T         0,1                -…..                0,1 
 

Μετά το τέλος της υδρογόνωσης η 

σύσταση των προϊόντων είναι: 

0,1 mol CH2=CHCH3 και 0,1 mol 

CH3CH2CH3 

Ni 

Ni 

Ni 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΔΔ  

ΔΔ11..  

ΥΥ11::  ppHH==1111,,  εεπποομμέέννωωςς  [[OOHH--]]==χχ==1100--33ΜΜ  

αα..  αα==χχ//00,,11==1100--22  

ββ..  ΚΚbb11==[[NNHH44
++]][[OOHH--]]//[[NNHH33]]==xx22//00,,11==1100--55  

ΥΥ22::  ΓΓιιαα  ττηηνν  CCHH33NNHH22::    

ΚΚbb22==[[CCHH33NNHH33
++]][[OOHH--]]//[[  CCHH33NNHH22]]  ==  aa22cc  ==  

00,,002222∙∙11  ==  44∙∙1100--44    

ΕΕππεειιδδήή  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  οοιι  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς    

  

γγ..  ΜΜέέττρροο  ττηηςς  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροολλύύττηη  

εείίννααιι  ηη  ττιιμμήή  ττηηςς  σσττααθθεερράάςς  ιιοοννττιισσμμοούύ,,  

εεπποομμέέννωωςς  ιισσχχυυρρόόττεερρηη  ββάάσσηη  εείίννααιι  ηη  

CCHH33NNHH22..  

  

ΜΜ  ΝΝΗΗ33++ΗΗ22ΟΟ  ⇌ ΝΝΗΗ44
++  ++  OOHH--    

ΙΙσσοορρ          00,,11  --χχ                      χχ                      χχ  
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ΔΔ22..  nnΝΝHH33==  cc∙∙VV==00,,0022  mmooll        

              nnΗΗCCll==  cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

                  VV==  11  LL  

mmooll  NNHH33        ++        HHCCll  →→    NNHH44
++  ++  CCll--    

ααρρχχ    00,,0022                  00,,0011  

αα//ππ  --00,,0011                --00,,0011          00,,0011  

ττεελλιικκάά      00,,0011                  ....……              00,,0011  

  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη::  

[[NNHH44
++]]==[[  NNHH33]]==00,,0011//11  ==  00,,0011  ΜΜ  

ΈΈχχοουυμμεε  σσυυζζυυγγέέςς  ζζεεύύγγοοςς,,  δδηηλλααδδήή  ρρυυθθμμιισσττιικκόό  

δδιιάάλλυυμμαα..  ΜΜπποορροούύμμεε  νναα  ααπποοδδεείίξξοουυμμεε  ήή  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυμμεε  ααππεευυθθεείίααςς  ττηηνν    εεξξίίσσωωσσηη  

HHeennddeerrssoonn--HHaasssseellbbaallcchh::  

ppHH==ppKKaa  ++  lloogg  ccββάάσσηηςς  //ccοοξξέέοοςς  ==  ppKKaa  ==  99  

όόπποουυ  ΚΚaa==KKww//KKbb==  1100--99  
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ΔΔ33..  nnCCHH33NNHH22==  cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

              nnΗΗCCll            ==cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

                  VV==  00,,2255  LL  

mmooll  CCHH33NNHH22        ++        HHCCll  →→    CCHH33NNHH33
++  ++  CCll--    

ααρρχχ        00,,0011                      00,,0011  

αα//ππ      --00,,0011                    --00,,0011                  00,,0011                00,,0011  

ττεελλιικκάά      ………………                        …………....                00,,0011                00,,0011  
  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη::  

[[CCHH33NNHH33
++]]==[[  CCll--]]==00,,0011//00,,2255  ==  00,,0044  ΜΜ  

TToo  CCll--  δδεενν  ααννττιιδδρράά  μμεε  ττοο  ΗΗ22ΟΟ,,  γγιιααττίί  ππρροοέέρρχχεεττααιι  

ααππόό  ιισσχχυυρρόό  οοξξύύ..  

ΤΤοο  ιιόόνν  CCHH33NNHH33
++  ααννττιιδδρράά  μμεε  ττοο  ΗΗ22ΟΟ  μμεε  

ΚΚaa==KKww//KKbb==  1100--1100//44,,  γγιιααττίί  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  

αασσθθεεννήή  CCΗΗ33NNHH22..  

  

  

MM  CCHH33NNHH33
++  ++ΗΗ22ΟΟ  ⇌  CCHH33NNHH22    ++  HH33OO++    

ιισσοορρ      00,,0044--χχ                                                  χχ                    χχ  

ΚΚaa==χχ22//00,,0044                      κκααιι    1100--1100//44==χχ22//00,,0044                              

χχ==1100--66  ΜΜ  

ppHH==66  
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ΔΔ44..  nnΝΝHH33==  cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

              nnΗΗCCΟΟΟΟΗΗ==cc∙∙VV==00,,0011  mmooll        

                  VV==  00,,22  LL  

mmooll  NNHH33        ++        HHCCΟΟΟΟΗΗ  →→    NNHH44
++  ++  ΗΗCCOOOO--    

ααρρχχ    00,,0011                      00,,0011  

αα//ππ  --00,,0011                    --00,,0011                    00,,0011                00,,0011  

ττεελλιικκάά      ………………                        …………....              00,,0011                00,,0011  
  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη::  

[[NNHH44
++]]==[[  HHCCOOOO--]]==00,,0011//00,,22  ==  00,,0055  ΜΜ  

TToo  HHCCOOOO--  ααννττιιδδρράά  μμεε  ττοο  ΗΗ22ΟΟ  μμεε  ΚΚbb==KKww//KKaa==1100--1100,,  

γγιιααττίί  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  αασσθθεεννέέςς  οοξξύύ..  

ΤΤοο  ιιόόνν  NNHH44
++  ααννττιιδδρράά  μμεε  ττοο  ΗΗ22ΟΟ  μμεε  ΚΚaa==KKww//KKbb==  

1100--99,,  γγιιααττίί  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  αασσθθεεννήή  ΝΝΗΗ33..  

  

  

  NNHH44
++  ++ΗΗ22ΟΟ  ⇌  NNHH33    ++  HH33OO++    

  HHCCOOOO--++  HH22OO  ⇌  HHCCOOOOHH++OOHH--  

  HH33OO++  ++  OOHH--  ⇌  ΗΗ22ΟΟ  ++  ΗΗ22ΟΟ    

  ΕΕππεειιδδήή  ηη  ΚΚaa,,NNHH44++>>  ΚΚbb,,HHCCOOOO--,,  ηη  [[ΗΗ33ΟΟ++]]>>[[ΟΟΗΗ--]]  κκααιι  ττοο  

δδιιάάλλυυμμαα  εείίννααιι  όόξξιιννοο..    

  

  

  


